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Melléklet “A diák komplex megismerése” eszközhöz 

Interjúvázlat 

 

Javaslat a szülővel folytatott beszélgetésen feltett kérdésekre   
 

 A diákról:  

o Jellemezze gyermekét néhány szóban! 

o Mit az, amit fontosnak tart elmondani gyermekéről?  

o Melyek gyermeke erősségei? Mely területeken teljesít jól? Milyen 

támogatásra lehet szüksége gyermekének? 

o Mint szülő, milyen nehézségekkel szembesül?  

o Jellemezze gyermeke iskolai életét! 

 Családi háttér: 

o Kik alkotják a családot?  

o Mivel foglalkoznak a család tagjai? Van-e munkanélküli, inaktív, szülési 

szabadságát töltő, nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas a családban? 

o Hány eltartott van a családban? 

o Van-e a családnak fogyatékossággal élő, velük együtt lakó tagja? Ha 

igen, milyen fogyatékossága van?  

o Van-e függőségben szenvedő családtag? 

o Van-e valami fontos dolog, amit még meg szeretne osztani a 

családjáról? 

 Lakáskörülmények: 

o Milyen házban lakik a család? (családi ház, lakás, stb.) 

o Mekkora? (..… m2, szobák száma ……. db)  

o Milyen komfortfokozatú a lakás? 

o Ki a lakás tulajdonosa?  

o Milyen messze van az iskolától? 

o Kollégista-e bármelyik gyermeke? (igen/nem) 

 A család bevétele:  

o Megközelítőleg mekkora az egy főre eső jövedelem? 

o Részesül-e a család bármilyen szociális juttatásban? 

(gyermekvédelem, nagycsaládosok kedvezménye, stb.)  
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 Egészség: 

o Van-e gyermekének valamilyen betegsége? 

o Ha igen, mióta? Megkapja-e a megfelelő kezelést? 

o Szed-e gyermeke rendszeresen gyógyszert? Ha igen, milyen fajtát? 

 Szociális, segítő háttér: 

o Családi probléma felmerülése esetén milyen jellegű segítséget várhat, 

és kitől? 

o Igénybe vette valaha is támogató szolgálat(ok) segítségét? Ha igen, 

melyét/melyekét? 

 Jövőbeni tervek: 

o Mik a tervei, ha gyermeke befejezi tanulmányait ebben az 

intézményben? 
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